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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต าบลทะเมนชัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ห น� า  | 1  ส�วนท่ี ๑ บทนํา  1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป�นกระบวนการท่ีแตกต#างกันมีจุดหมาย    ไม#เหมือนกัน แต#กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข�องสัมพันธ4กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช�ด�วยกันอย#างเหมาะสม จะช#วยให�ผู�บริหารท�องถ่ิน ข�าราชการองค4การบริหารส#วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส#วนตําบล พนักงานจ�าง สมาชิกสภาท�องถ่ิน (อ่ืน ๆ ถ�ามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท�องถ่ินตามแผนงาน โครงการได�อย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBขององค4การบริหารส#วนตําบลทะเมนชัย  จึงเป�นการติดตามผลท่ีให�ความสําคัญ ดังนี้   1.ผลการปฏิบัติงานของผู�รับผิดชอบแต#ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินหรือกิจกรรมต#าง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไม#ได�ดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีได�กําหนดไว�หรือไม# รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน   2.ผลการใช�ปJจจัยหรือทรัพยากรต#าง ๆ ในการพัฒนาองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินตรวจสอบดูว#าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได�รับปJจจัยหรือทรัพยากรท้ังด�านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�หรือไม#อย#างไร   3.ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว#าได�ผลตรงตามเปLาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม#เพียงใด มีปJญหาอุปสรรคอะไรบ�าง ท้ังในด�านการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน และข้ันตอนต#าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน   4.ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป�นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินว#าดําเนินการได�ตามเปLาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม# ทําให�ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได�อย#างเป�นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให�ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ�อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ป ญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต#าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ปลัด/รองปลัดองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ผู�บริหารระดับหัวหน�าสํานัก/ผู�อํานวยการกอง บุคลากรขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผู�มีส#วนเก่ียวข�องเพ่ือนําไปสู#การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให�เกิดความสอดคล�องกับสภาพพ้ืนแวดล�อมในสังคมภายใต�ความต�องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน   บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู#การวางแผนการพัฒนาในปBต#อ ๆ ไปเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค#าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต�องเร#งรีบดําเนินการและจะต�องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานต#าง ๆ ท่ีเป�นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร�างให�เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปJญหาและอุปสรรคก็จะต�องต้ังรับให�ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย#างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป�นปJญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ#อน



ห น� า  | 2  ต�องหยุดและถดถอยปJญหาลงให�ได� ดําเนินการปรับปรุงให�ดีข้ึนต้ังรับให�ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท�ายเม่ือมีโอกาสก็จะต�องใช�พันธมิตรหรือผู�มีส#วนได�เสียในองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินให�เกิดประโยชน4เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต#าง ๆ พร�อมการปรับปรุงและเร#งรีบดําเนินการ สิ่งเหล#านี้จะถูกค�นพบเพ่ือให�เกิดการพัฒนาองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส#งผลให�เกิดกระบวนการพัฒนาอย#างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน เป�นไปตามเปLาหมายประสงค4ท่ีตั้งไว�ได�อย#างดียิ่ง  2. วัตถุประสงค'ของการติดตามและประเมินผล   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBมุ#งค�นหาแผนงาน โครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�วว#าสิ่งใดควรดําเนินการต#อไปตามวัตถุประสงค4ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว#างดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องนั้นว#ามีปJญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปLาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีไม#ได�ดําเนินการเป�นเพราะเหตุใด เกิดปJญหาจากเรื่องใด จึงได�กําหนดเป�นวัตถุประสงค4ได�ดังนี้   1.เพ่ือเป�นเครื่องมือในการบริหารราชการท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินซ่ึงจะช#วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน�าท่ีของหน#วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให�ดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   2.เพ่ือให�ทราบความก�าวหน�าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปLาหมายท่ีกําหนดไว� สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปJญหา อุปสรรคในการพัฒนาท�องถ่ินตามภารกิจท่ีได�กําหนดไว�   3.เพ่ือเป�นข�อมูลสําหรับเร#งรัด ปรับปรุง แก�ไข ข�อบกพร#องของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไม#เหมาะสมหรือหมดความจําเป�นขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน   4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช�จ#ายงบประมาณขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน   5.เพ่ือสร�างความรับผิดชอบของผู�บริหารท�องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู�บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ีจะต�องผลักดันให�การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต#าง ๆ เป�นไปอย#างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค4กับให�เกิดประโยชน4กับผู�มีส#วนได�เสีย ผู�มีส#วนเก่ียวข�อง ประชาชนในตําบลหรือสังคมส#วนรวมมากท่ีสุด   6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร�อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ ในปBงบประมาณ พ.ศ. 2561  3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก�ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข�อ 29 กําหนดว#า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต#อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปbดเผยภายในสิบห�าวันนับ



ห น� า  | 3  แต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว  และต�องปbดประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยปBละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปB    (4) แต#งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช#วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  1.การดําเนินการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบด�วย    1) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน    2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน     3)ผู�แทนหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน    4)หัวหน�าส#วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ต�องดําเนินการให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค4ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปB ดังนี้   1.ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBโดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห�วงเวลาให�เหมาะสมกับองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน   2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห�วงเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�ตลอดระยะเวลา   3.รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBต#อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือดําเนินการต#อไป  2.การกําหนดแนวทางและวิธีการ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  ได�กําหนดการแบ#งข้ันตอนเพ่ือเป�นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ดังนี้   2.1การกําหนดวัตถุประสงค'และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร4และโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข�อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว#ามีวัตถุประสงค4หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว�หรือไม# (ซ่ึงดูได�จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ�ากําหนดไว�แล�วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป�นผู�รับผิดชอบ ใครเป�นผู�ใช�ผลการติดตาม เป�นต�น จากนั้นศึกษาว#าผู�ใช�ผล การนําผลไปใช�ประโยชน4อย#างไร เม่ือใด ข�อมูลหลัก ๆ ท่ีต�องการคืออะไร ต�องการให�รายงานผลอย#างไร มีข�อเสนอแนะในการติดตามผลอย#างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล#าวอาจใช�วิธีสัมภาษณ4และ/หรือสังเกตแล�วนําผลท่ีได�มากําหนดเป�นวัตถุประสงค4และขอบเขตในการติดตาม   2.2วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค4และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข�อ 2.1 มาวิเคราะห4 แล�วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด�วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค4การติดตามแหล#งข�อมูล เวลาท่ีเก็บข�อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล และวิธีการวิเคราะห4



ห น� า  | 4  ข�อมูล จากนั้นสร�างเครื่องมือซ่ึงส#วนใหญ#จะเป�นแบบสัมภาษณ4หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ   2.3ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท0องถ่ิน เป�นการดําเนินการตามวัตถุประสงค4และข้ันตอนท่ีได�กําหนดไว� ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีต�องการในชั้นนี้ คือ ข�อมูลจากแหล#งต#าง ๆ ดังนั้น แม�จะวางแผนพัฒนาท�องถ่ินไว�ดีและได�ข�อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต#ถ�าในเชิงปริมาณได�น�อยก็ต�องติดตามเพ่ิมจนกว#าจะได�ครบข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน   2.4การวิเคราะห'ข0อมูล เป�นการวิเคราะห4ตามวัตถุประสงค4ของการติดตามท่ีกําหนดไว�   แต#ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว� โดยอาจใช�วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช#น การแจงนับ ค#าร�อยละ ค#าเฉลี่ย   ค#าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จํานวน เป�นต�น หรืออาจใช�การวิเคราะห4แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท4 (Gantt Chart) หรืออาจใช�หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน   2.5รายงานตามแบบแผนพัฒนาท0องถ่ินเป�นการรายงานให�ผู�เก่ียวข�องทราบโดยรายงานตามแบบท่ีกําหนดไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได�ตามความเหมาะสมขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป�นรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบด�วยก็ได� ความเป�นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค4และประโยชน4ท่ีคาดว#าจะได�รับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในส#วนท่ี 2  และส#วนท่ี 3    2.6รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินต#อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน โดยอย#างน�อยปBละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB   2.7การวินิจฉัยส่ังการ การนําเสนอเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก�ไขท่ีดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินหรือผู�เก่ียวข�องหรือผู�มีอํานาจในสํานัก กอง ฝ^ายต#าง ๆ ได�รับรายงานสรุปแล�วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก�ไขปJญหาท่ีได�จากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได�ตามความเหมาะสมต#อผู�บริหารท�องถ่ิน  3.การรายงานผล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินโดยอย#างน�อยปBละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB       ข้ันตอนการรายงานผล 



ห น� า  | 5                        4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป�นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ4หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินใช�ในการเก็บข�อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช�เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�คิดสร�างไว�เพ่ือใช�ในการติดตามและประเมินผล  เช#น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส#วนประมาณค#า และวิธีการ เป�นต�น และหรือโดยการสร�างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินได�แก# แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ4  (Interview) และแบบสังเกตการณ4  (Observation) เป�นต�น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหน�าท่ี ภารกิจขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินรวมถึงผู�มีส#วนได�เสียในท�องถ่ินรวมท้ังเกณฑ4มาตรฐาน แบบต#าง ๆ  ท่ีได�กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใช�เพ่ือปรับปรุงแก�ไขแล�ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินไปใช�ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข�อมูล วิเคราะห4ข�อมูล สรุปข�อมูลท่ีเป�นจริงต#อไป    1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาของ อปท. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู�บริหารท�องถ่ิน สภาท�องถ่ิน รายงานผล เสนอ ตั้งข�อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น ผู�บริหารท�องถ่ิน  ประกาศผลกา รติ ด ต ามและป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห�ประชาชนในตําบล../อปท....ทราบในท่ีเปbดเผยภายในสิบห�าวัน นับแ ต# วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อความเห็นดังกล#าวและต�องปbดประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวัน เสนอ เสนอ ตั้งข�อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น เสนอ 



ห น� า  | 6    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    1.1กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame)โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้     1)ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินอย#างน�อยไตรมาสละ 1 ครั้ง      2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ#านมาทุกครั้ง     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อผู�บริหารท�องถ่ินภายใน เมษายน และภายใน ตุลาคม เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอสภาท�องถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด    1.2ความสอดคล0อง (Relevance)เป�นความสอดคล�องของยุทธศาสตร4 แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ีได�กําหนดข้ึนมีความสอดคล�องและนําไปกําหนดเป�นวิสัยทัศน4ขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน    1.3ความเพียงพอ  (Adequacy)กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด�วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ4 เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู#จริงในองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินมาปฏิบัติงาน    1.4ความก0าวหน0า (Progress)กรอบของความก�าวหน�าแผนงาน โครงการต#าง ๆ จะวัดจากรายการท่ีเป�นโครงการในรอบ 4 ปB วัดได�จากช#องปBงบประมาณและท่ีผ#านมา โครงการท่ีต#อเนื่องจากปBงบประมาณท่ีผ#านมา    1.5ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป�นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ4กันระหว#างผลผลิตหรือผลท่ีได�รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช�ไปในการพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินซ่ึงสามารถวัดได�ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เป�นต�น    1.6ประสิทธิผล (Effectiveness)เป�นผลท่ีได�จากประสิทธิภาพทําให�เกิดผลลัพธ4และผลผลิต (Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได�ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได�เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป�นความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป�นต�น   กําหนดแนวทางการวิเคราะห4สภาพแวดล�อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป�นท่ีจะต�องวิเคราะห4สภาพแวดล�อมขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินท้ังในระดับหมู#บ�านและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัด.ด�วย เพราะว#ามีความสัมพันธ4และปฏิสัมพันธ4ในเชิงการพัฒนาท�องถ่ินแบบองค4รวมของจังหวัดเดียวกัน     2.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    2.1ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค4ประกอบใหญ# ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ      1) ผู�เข�าร#วมติดตามและประเมินผล  



ห น� า  | 7      2) เครื่องมือ      3) กรรมวิธีหรือวิธีการต#าง ๆ    2.2วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปLาหมายเพ่ือมุ#งตอบปJญหาการติดตามและประเมินผลได�อย#างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได�     2) การสํารวจ (Survey) เป�นการรวบรวมข�อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู�รับผิดชอบโครงการจัดทําไว�แล�ว หรืออาจเป�นข�อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต�องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู�มีส#วนเก่ียวข�อง เจ�าหน�าท่ี บุคลากรขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินเป�นข�อมูลท่ีมีอยู#ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต�องการ ซ่ึงศึกษาได�โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได�   3.กําหนดเครื่องมือท่ีใช0ในการติดตามและประเมินผล     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินกําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    3.1การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต#าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช�เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป�นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท�องถ่ิน เช#น การทดสอบและการวัดโครงการก#อสร�างถนนลาดยางชนิดแอลฟJลท4ติกคอนกรีต (จะใช�การทดสอบและการวัดอย#างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําปB (จะใช�การทดสอบและการวัดอย#างไร)โครงการพัฒนาแหล#งเรียนรู�และภูมิปJญญาท�องถ่ิน (จะใช�การทดสอบและการวัดอย#างไร) เป�นต�น    3.2การสัมภาษณ' (Interviews)อาจเป�นการสัมภาษณ4เด่ียว หรือกลุ#มก็ได� การสัมภาษณ4เป�นการยืนยันว#า ผู�มีส#วนเก่ียวข�อง ผู�ได�รับผลกระทบมีความเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการสัมภาษณ4ถูกแบ#งออกเป�น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ4แบบเป�นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใช�แบบสัมภาษณ4แบบมีโครงสร�าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ4 และการสัมภาษณ4แบบไม#เป�นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล�าย ๆ กับการพูดสนทนาอย#างไม#มีพิธีรีตองไม#เคร#งครัดในข้ันตอน    3.3การสังเกต (Observations)คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินใช�การสังเกตเพ่ือเฝLาดูว#ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท�องถ่ินขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส#วนร#วม (Participant observation) เป�นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข�าไปใช�ชีวิตร#วมกับประชาชาชนในหมู#บ�านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร#วมกัน (2) การสังเกตแบบไม#มีส#วนร#วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป�นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร�าง และความสัมพันธ4ของผู�มีส#วนได�เสียในองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน   



ห น� า  | 8     3.4การสํารวจ (Surveys)ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู� ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป�น ความต�องการของประชาชนในองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว�เป�นหลักฐาน    3.5เอกสาร (Documents)การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร4และโครงการมีความจําเป�นอย#างยิ่งท่ีจะต�องใช�เอกสาร ซ่ึงเป�นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร4การพัฒนา ปJญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน สาเหตุของปJญหา แนวทางการแก�ไขปJญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปLาประสงค4 ค#าเปLาหมาย กลยุทธ4 แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน4ขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  5. ประโยชน'ของการติดตามและประเมินผล   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน4ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช�แก�ไขปJญหาต#าง ๆ ระหว#างดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใช�สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBในอนาคต ประโยชน4ต#าง ๆ แยกเป�นหัวข�อได� ดังนี้   1.ได�ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ4ต#าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินและการดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําให�วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน    2.ได�ทราบถึงข�อดี ข�อเสีย ข�อบกพร#องต#าง ๆ ตลอดจนปJจจัยท่ีทําให�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปBและการดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ินมีปJญหา ทําให�สามารถแก�ไขได�ทุกจุด ตรงเปLาหมายอย#างทันท#วงที ท้ังในปJจจุบันและอนาคต   3.ช#วยให�การใช�ทรัพยากรต#าง ๆ เกิดความประหยัด คุ�มค#าไม# เสียประโยชน4 ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท�องถ่ิน   4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห4ข�อมูลต#าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต�องการ สภาพปJญหาต#าง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเป�นโครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข�อมูลท่ีเป�นจริง ทําให�ได�รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู�มีส#วนได�เสีย หน#วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค4กรต#าง ๆ   5.กระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานและผู�เก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกต#อหน�าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร�นในการแก�ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข�อมูลให�เป�นปJจจุบันเสมอ   6.การวินิจฉัย สั่งการ ผู�บริหารท�องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู�บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ ขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการได�อย#างถูกต�อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท�องถ่ินให�สอดคล�องกับสภาพความเป�นจริงและตามอํานาจหน�าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต#าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก�ไขและปLองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได�    7.ทําให�ภารกิจต#าง ๆ ของบุคลากรในองค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินแต#ละคน แต#ละสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ มีความสอดคล�องกัน ประสานการทํางานให�เป�นองค4รวมของหน#วยงาน ทําให�เปLาหมายขององค4กรปกครองส#วนท�องถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปLาหมายหลัก มีความสอดคล�องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



ห น� า  | 9    8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให�เป�นไปและตรงตามวัตถุประสงค4ของโครงการ กิจกรรม งานต#าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได�รับการบริการประชาชนในเขตองค4การบริหารส#วนตําบลทะเมนชัย  



ห น� า  | 10  ส�วนท่ี ๒ การตดิตามและประเมินผลแผน  ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕    ๑. สรุปผลการตดิตามและประเมินผล ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต�องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว�า  มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร*ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร*และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร*การพัฒนากลุ�มจังหวัด  ยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร*การพัฒนาองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน*  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู�บริหาร  รวมท้ังป7ญหา ความต�องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร*ดังกล�าวมีรายละเอียดดังนี้  ๑.๑แผนยุทธศาสตร%   ๑.๑.๑   แผนยุทธศาสตร%การพฒันาองค%การบริหารส�วนตําบลทะเมนชยั มีรายละเอียด ดังนี้   (๑)ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย   ยุทธศาสตร*ท่ี  1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตร*ท่ี  2  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ   ยุทธศาสตร*ท่ี  3  การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต   ยุทธศาสตร*ท่ี  4  การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม   ยุทธศาสตร*ท่ี  5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี  (2)   ตัวช้ีวัด   1.  ประชาชนในเขตองค*การบริหารส�วนตําบลมีโครงสร�างพ้ืนฐานให�ประชาชนได�ใช�บริการ    2.  ประชาชนในเขตองค*การบริหารส�วนตําบลมีแหล�งน้ําในการอุปโภค บริโภคเพ่ิมมากข้ึน   3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน     4.หมู�บ�านมีรายได�เพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองได�มากข้ึน   5.หมู�บ�านในเขตองค*การบริหารส�วนตําบลน�าอยู�อย�างสงบสุข    6.  การบริการจัดการขององค*การบริหารส�วนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง       



ห น� า  | 11  (3)จุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด�วย    ๑.  พัฒนาชุมชนให�น�าอยู�  ส�งเสริมการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านคมนาคม ด�านสาธารณูปโภค ด�านแหล�งน้ํา และด�านอ่ืนๆ         2.ประชาชนมีความรู� และมีรายได�เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได�    3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปCนอยู�ท่ีดีข้ึน    4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน    5.ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   (3) แนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย   ยุทธศาสตร�ท่ี 1  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน     แนวทางท่ี 1  การก�อสร�างและปรับปรุง บํารุงถนน สะพานเท�า      และระบบระบายน้ําให�เปCนไปด�วยความสะดวก     แนวทางท่ี ๒  ด�านการขยายเขตจําหน�ายไฟฟFาแรงตํ่าและขยาย      ไฟฟFาสาธารณะ     แนวทางท่ี 3  พัฒนาแหล�งเก็บน้ํา     แนวทางท่ี 4  ก�อสร�างและขยายเขตการบริการประปา     แนวทางท่ี 5 การให�บริการด�านโทรคมนาคม    ยุทธศาสตร�ท่ี 2  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ     แนวทางท่ี 1  ส�งเสริมและพัฒนาด�านการเกษตรอินทรีย* แนวทางท่ี 2  เสริมสร�างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ   กลุ�มอาชีพ แนวทางท่ี 3  ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต     แนวทางท่ี 1  อนุรักษ*ฟHIนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ      ท�องถ่ินและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา       พระมาหากษัตริย*     แนวทางท่ี 2  สร�างค�านิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม       จริยธรรม ให�กับประชาชน     แนวทางท่ี 3  ส�งเสริมกีฬา  นันทนาการและบูรณาการ การศึกษา     แนวทางท่ี 4  ส�งเสริมสุขภาพและอนามัย     แนวทางท่ี 5  ส�งเสริมด�านสวัสดิการของชุมชน     แนวทางท่ี 6  เสริมสร�างความสงบเรียบร�อยและบรรเทา-      สาธารณภัย    ยุทธศาสตร�ท่ี 4  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม     แนวทางท่ี 1  สร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ  



ห น� า  | 12       และสิ่งแวดล�อม     แนวทางท่ี 2  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและรณรงค*การ      กําจัดขยะมูลฝอย     ยุทธศาสตร�ท่ี 5  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี     แนวทางท่ี 1  ส�งเสริมให�ประชาชนและหน�วยงานต�างๆเข�ามามี      ส�วนร�วมในกระบวนการบริหารงานของ อบต.     แนวทางท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค*กรให�มีขีด      ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลัก      ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   (4)วิสัยทัศน�     “ชุมชนน�าอยู�    มุ�งสู�คุณภาพชีวิตที่ดี    เน0นวิถีพอเพียง ”  ๑.๒  โครงการแผนพฒันาท0องถ่ิน ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   1.2.1แผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะป< พ.ศ. 2561) ยุทธศาสตร* แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท�องถ่ิน  ยุทธศาสตร� โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 1.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 55 40,042,538 11 3,453,200 2.  ด�านเศรษฐกิจ 7 200,000 3 50,000 3.  ด�านคุณภาพชีวิต 67 16,636,512 45 12,967,831.90 4.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 3 60,000 1 1,250 5.  ด�านบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 12 3,150,000 2 229,857 รวม 144 60,089,050 62 16,702,138.90       



  ห น� า  | 13 ๑.๓ผลการดาํเนนิงานตามงบประมาณที่ได0รับ  และการเบกิจ�ายงบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป8นโครงการเพือ่การพฒันาท0องถิ่นที่ไม�ได0ดาํเนนิการจริง    1.3.1  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได�รับ และการเบิกจ!ายงบประมาณ ในป<งบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565     1)  ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) (ต!อ)  ยุทธศาสตร� แผนงาน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม!ได�ดําเนินการจริง 1.  ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 1.  แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000   - งบประมาณมีไม�เพียงพอสําหรับดําเนินการ - บางโครงการไม�ใช�อํานาจหน�าที่ - หน�วยงานอื่นๆขอบรรจุโครงการ 2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43 35,066,838 3.  แผนงานการเกษตร 0 0 2.  ด�านเศรษฐกิจ 1.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 4 150,000 2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 3.  ด�านคุณภาพชีวิต 1.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 1๗5,000 2.  แผนงานการศึกษา 0 0 3.  แผนงานสาธารณสุข 6 342,000 4.  แผนงานสังคมสงเคราะห* 0 0 5.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งและชุมชน 6 1,115,000 6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 7 104,000 7.  แผนงานงบกลาง 0 0 



  ห น� า  | 14     1)  ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) (ต!อ)  ยุทธศาสตร� แผนงาน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม!ได�ดําเนินการจริง 4.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 1.  แผนงานสาธารณสุข 2 58,750  2.  แผนงานการเกษตร 0 0  5.  ด�านบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 2,677,600  2.  แผนงานการศึกษา 0 0  3.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 5 25,000   80 39,914,188             



  ห น� า  | 15   1.3.2  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได�รับ และการเบิกจ!ายงบประมาณ ในป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565     เปDนโครงการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นที่ได�ดําเนินการจริง    1)  ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  ยุทธศาสตร� แผนงาน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม!ได�ดําเนินการจริง 1.  ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 1.  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0   - งบประมาณมีไม�เพียงพอสําหรับดําเนินการ - บางโครงการไม�ใช�อํานาจหน�าที่ - หน�วยงานอื่นๆขอบรรจุโครงการ 2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 3,453,200 3.  แผนงานการเกษตร 0 0 2.  ด�านเศรษฐกิจ 1.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 2 30,000 2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 1 20,000 3.  ด�านคุณภาพชีวิต 1.  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 34,464 2.  แผนงานการศึกษา 3 3,514,797.90  3.  แผนงานสาธารณสุข 31 231,970 4.  แผนงานสังคมสงเคราะห* 1 10,000 5.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งและชุมชน 4 90,000 6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 2 165,700 7.  แผนงานงบกลาง 3 8,920,900      



  ห น� า  | 16        1)  ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) (ต!อ)  ยุทธศาสตร� แผนงาน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม!ได�ดําเนินการจริง 4.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 1.  แผนงานสาธารณะสุข 0 0  2.  แผนงานการเกษตร 1 1,250  5.  ด�านบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 227,075  2.  แผนงานการศึกษา 0 0  3.  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1 2,782  รวม 64 16,702,138.90           



  ห น� า  | 17     3) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นที่ไม!ได�ดําเนินการและได�ดําเนินการจริง ป<งบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565  ยุทธศาสตร� โครงการทีไ่ม!ได�ดําเนินการ โครงการทีไ่ด�ดําเนินการจริง 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 1. ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 44 35,266,838 0 0 26 8,378,900 33 14,932,324 45 20,850,324 11 3,453,200 18 5,724,555.46 0 0 0 0 0 0 2. ด�านเศรษฐกิจ 4 150,000 0 0 3 100,000 3 100,000 3 100,000 3 50,000 2 40,000 0 0 0 0 0 0 3. ด�านคุณภาพชีวิต 22 1,736,000 7 3,050,000 45 19,376100 51 20,668,900 49 18,544,100 45 12,967,831.90 56 13,870,107.32 0 0 0 0 0 0 4. ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2 58,750 1 20,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 1 1,250 2 32,760 0 0 0 0 0 0 5. ด�านบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 8 2,702,600 5 515,000 10 5,735000 9 265,000 8 275}000 4 229,857 3 4,407 0 0 0 0 0 0 รวม 80 39,914,188 13 3,585,000 86 33,615,000 98 36,401,224 105 39,795,024 64 16,702,138.90 81 19,671,829.78 0 0 0 0 0 0          



  ห น� า  | 18  ๒.  แนวทางการตดิตามและประเมินผล ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  หมวด ๖  ข�อ ๒๙ และข�อ 30 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ*  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ*การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป̂ขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ*การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป̂ขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�กําหนดให�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด�วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3 / ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป̂  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว ๐357  ลงวันท่ี  19 มกราคม  ๒๕61  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน  2562 เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จะต�องดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร*เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   ดังนั้น  เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค*การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  เปCนไปด�วยความถูกต�องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  จึงได�ดําเนินการการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร*และโครงการ          



  ห น� า  | 19   ๒.๑  การติดตามและประเมินผลโครงการ ป�งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒   2.1.1วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562    1)ป<งบประมาณ 2562ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานที่ไม!ได�ดําเนินการจริง  ยุทธศาสตร� แผนงาน หน!วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการจริง จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 1.  ด�านโครงสร�างพื้นฐาน เคหะและชุมชน กองช�าง 0 0  อุตสาหกรรมและการโยธา กองช�าง 0 0  การเกษตร กองช�าง 0 0      2.  ด�านเศรษฐกิจ สร�างความเข�มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม 0 0  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 0 0      3.  ด�านคุณภาพชีวิต รักษาความสงบภายใน สํานักปลัด 0 0  การศึกษา กองการศึกษา 1 2,956,000  สาธารณสุข สํานักปลัด 2 25,000  สังคมสงเคราะห* กองสวัสดิการสังคม 0 0  สร�างความเข�มแข็งและชุมชน กองสวัสดิการสังคม 2 65,000  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ 2 4,000  งบกลาง กองสวัสดิการสังคม 0 0          



  ห น� า  | 20    1)  ป<งบประมาร 2562 ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน(ต!อ)  ยุทธศาสตร� แผนงาน หน!วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการจริง จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 4.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข สํานักปลัด 1 20,000 และสิ่งแวดล�อม การเกษตร สํานักปลัด 0 0      5.  ด�านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 1 0 บ�านเมืองที่ดี การศึกษา กองการศึกษาฯ 0 0  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน สํานักปลัด 4 515,000       รวม 13         3,585,000.00              



  ห น� า  | 21     2)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานที่ได�ดําเนินการจริง  ยุทธศาสตร� แผนงาน หน!วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการจริง จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 1.  ด�านโครงสร�างพื้นฐาน เคหะและชุมชน กองช�าง 2 263,580.52  อุตสาหกรรมและการโยธา กองช�าง 16 5,460,974.94  การเกษตร กองช�าง 0 0      2.  ด�านเศรษฐกิจ สร�างความเข�มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม 1 30,000  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 1 10,000      3.  ด�านคุณภาพชีวิต รักษาความสงบภายใน สํานักปลัด 3 95,227  การศึกษา กองการศึกษา 10 3,786,920.32  สาธารณสุข สํานักปลัด 34 328,560  สังคมสงเคราะห* กองสวัสดิการสังคม 2 65,000  สร�างความเข�มแข็งและชุมชน กองสวัสดิการสังคม 3 40,000  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ 1 10,000  งบกลาง กองสวัสดิการสังคม 3 9,544,400            



  ห น� า  | 22    1)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน(ต!อ)  ยุทธศาสตร� แผนงาน หน!วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการจริง จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 4.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข สํานักปลัด 0 0 และสิ่งแวดล�อม การเกษตร สํานักปลัด 2 32,760      5.  ด�านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 1 0 บ�านเมืองที่ดี การศึกษา กองการศึกษาฯ 0 0  สร�างความเข�มแข็งของชุมชน สํานักปลัด 2 4,407       รวม 81 19,671,829.78              



  ห น� า  | 23    2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 1 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นา นางวิมลรัตน*  ห�อไธสง ถึง ที่สวน นางสมจิตร แซกรัมย*  หมู�ที่ 10 บ�านหนองม�วงน�อย ถนน คสล. กว�าง 5 ม. ยาว 383 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 1,915 ตร.ม. วางท�อ จํานวน 18 ท�อน 612,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 2 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองบุตาริดสาธารณะประโยชน* ถึงที่นานายเรียน แสนรัมย* หมู�ที่ 12 บ�านบุตาริด ถนน คสล. กว�าง 4 ม. ยาว 465 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 1,860 ตร.ม. วางท�อ จํานวน 15 ท�อน 595,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนในพื้นที่ได�รับประโยชน*จากแหล�งน้ํา กองช�าง 3 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 12 จากบ�านนายสุนทร พิศเพ็ง ถึง บ�านนางไร พิศเพ็ง ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 259 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 777 ตร.ม. พร�อมวางท�อ 405,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 4 โครงการก�อสร�างถนนหินคลุกจากบ�านนายสมาน ชํานาญกิจ ถึง ที่นานางบัวไข โจมรัมย* หมู�ที่ 4 บ�านหนองม�วง ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม�น�อยกว�า 2,400 ตร.ม.  131,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 5 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนายสมเกียรติ ซอนรัมย* ถึง ที่นานางสมบัติ สีดาสะมา หมู�ที่ 6 บ�านบริหารชนบท ถนน คสล. กว�าง 5 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 1,350 ตร.ม. 457,217 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 6 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนางม�วย วงษ*แสนสุข ถึง บ�านนายไพศาล สามีรัมย* หมู�ที่ 8บ�านหนองไทร ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 780 ตร.ม. 390,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 24      2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 7 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนางจันทร* วิลาศ ถึง โรงเรียนบ�านหนองบัว หมู�ที่ 9 บ�านหนองบัว ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต 306 ตร.ม. 159,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 8 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนางรําไพ โคตุลามา ถึง บ�านนายสุข พงษ*ศิริวิลัย หมู�ที่ 9 บ�านหนองบัว ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 87 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 261 ตร.ม. 129,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 9 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนายผ�อง ศิริวิโรษ ถึง บ�านนายสมบูรณ* มีศรี หมู�ที่ 11 บ�านหนองน้ําขุ�น คสล. ถนน กว�าง 3. ม. ยาว 71 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 213 ตร.ม. 99,757.94 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 10 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่สวนนายบัวผัน อินแปลง ถึงที่นานายจรัส จันทะโณ หมู�ที่ 11 บ�านหนองน้ําขุ�น ถนนคสล. กว�าง 3 ม. ยาว 845 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 2,445 ตร.ม. 848,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 11 โครงการก�อสร�างถนนหินคลุก จากบ�านนายป7ญจพล แสนรัมย* ถึงที่นา นางปรารณี โกศัลวัฒน* และที่นานายชัยศิลปc มีศรี ถึงที่นา นายทองแดง อินทรกําแหง หมู�ที่ 11 บ�านหนองน้ําขุ�น ถนน หินคลุก กว�าง 3 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม�น�อยกว�า 2,400 ตร.ม. 131,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง   แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 25      2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 12 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายจินดา แสนรัมย* ถึงที่สวน นายเฉลิม สะเทิงรัมย* ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 275 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 825 ตร.ม. 412,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 13 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนางบุญมี ซอยรัมย* ถึงที่สวน นางสมหมาย ชาติศักดิ์ หมู�ที่ 16 บ�านน�อยพัฒนา ถนน คสล. กว�าง 4 ม. ยาว 387 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 1,548 ตร.ม. 495,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 14 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายสมนึก รัตนชีวะพงษ* ถึงที่สวน นางรัตนา ยืนรัมย* หมู�ที่ 16 บ�านน�อยพัฒนา ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 480 ตร.ม. 239,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 15 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายโนรี แซกรัมย* ถึงที่นา นางจันทร* สุขรัมย* หมู�ที่ 16 บ�านน�อยพัฒนา ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 540 ตร.ม. วางท�อ 271,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง 16 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล�ก บ�านนายพิจิตร เคลื่อนไธสง ถึง บ�านนายจํานงค* ทราบรัมย* และ บ�านนายสมศักดิ์ ดารสรัมย* ถึง นายนิชาภัต หมู�ที่ 17 บ�านใหม�อัมพวัน ถนน คสล. กว�าง 3 ม. ยาว 59 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 177 ตร.ม. 87,000 ร�อยละ 60 ของประชาชนเดินทางสะดวก กองช�าง   แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 26       2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 17 โครงการติดตั้งโคมไฟฟFาส�องสว�าง เพื่อติดตั้งไฟส�องทางหน�าโรงเรียนและหน�า อบต. 27,500 ร�อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ กองช�าง 18 อุดหนุนการไฟฟFาส�วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ อุดหนุนงบประมาณให�กับการไฟฟFาส�วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ 236,080.52 ร�อยละ 80 ของประชาชนพึงพอใจ กองช�าง รวม (18) 5,724,555.46                        แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 27      2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 1 โครงการฝeกอบรมอาชีพระยะสั้น อบรมให�ความรู�ให�กับกลุ�มเปFาหมายเพื่อพัฒนาอาชีพ 30,000 ประชาชนมีอาชีพและรายได�เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการสังคม 2   อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย* “โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ�ง” อุดหนุนให�จังหวัดบุรีรัมย* 10,000 ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได�จากการท�องเที่ยว กองการศึกษาฯ รวม  (2) 40,000             แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 28      2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 1 โครงการแข�งขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส*" จัดกิจกรรมแข�งขันกีฬา 175,380 ร�อยละ 90 ของประชาชนร�วมกิจกรรม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 2 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็ก ให�เด็กแข�งขันเพื่อชิงของรางวัล 17,390 จํานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข�าร�วมงาน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 3 โครงการปFองกันและควบคุมโรคติดต�อ เพื่อควบคุมและปFองกันการแพร�ระบาดของโรค เช�นโรคฉี่หนู โรคไข�หวัดนก โรคไข�หวัดสายพันธุ*ใหม� ฯลฯ  71,168 พื้นที่ปราศจากโรคไข�เลือดออก สํานักปลัด 4 โครงการส�งเสริมเยาวชนรู�คิดรู�ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากป7ญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ*ก�อนวัยอันควร เพื่อลดป7ญหาของเด็กวัยรุ�นที่มั่วสุมและลดจํานวนวัยรุ�นที่ตั้งครรภ*ก�อนวัยอันควร และรณรงค*ให�เด็กวัยรุ�นรู�จักวิธีปFองกันที่ถูกวิธี 15,000 ร�อยละของผู�รับการอบรมมีความรู�พื้นฐานในการช�วยตัวเองและคนอื่น กองสวัสดิการสังคม 5 โครงการสัตว*ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟFาจุฬาภรณวลัยลักษณ*อัครราชกุมารี (ขับเคลื่อน) -เพื่อเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ ในการปFองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า -เพื่อสร�างความเข�าใจให�ประชาชนมีพฤติกรรมเลี้ยงสุนัขที่ถูกต�อง 38,842 ประชาชนผู�เข�ารับการอบรม มีความรู� ความเข�าใจ เรื่องการปFองกันโรคพิษสุนัขบ�า ร�อยละ 80 สํานักปลัด แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 29   2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (บบ ผ.02)  (ต!อ) ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 6 โครงการปFองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาลป̂ใหม�และวันสงกรานต* เพื่อเสรมิสร�างจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน โดยประชาชนมีส�วนร�วมในการปFองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย�างยั่งยืน 38,864 จํานวนผู�ใช�รถใช�ถนนที่ผ�านการตรวจสอบการและการตรวจความพร�อมของตัวรถและอุปกรณ*ส�วนควบด�านความปลอดภยั ณ จุดบริการ สํานักปลัด 7 โครงการให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจร เพื่อให�เด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีความรู�และปฏิบัติได�ถูกต�องตามกฎจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัย 14,963 จํานวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีความรู�และปฏิบัติได�ถูกต�องตามกฎจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัย สํานักปลัด 8 โครงการเสริมสร�างความรู�เรื่องกฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. ผู�สูงอายุ และการดูแลสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุในพื้นที่ -เพื่อให�ผู�สูงอายุได�รับรู�เรื่องกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการของผู�สูงอายุ  15,000 ผู�สูงอายุมีความรู�รู�เรื่องกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการของผู�สูงอายุและสามารถนํามาใช�ใน ชีวิตประจําวันได� กองสวัสดิการสังคม 9 เงินสําหรับสนับสนุนค�าจัดการเรียนการสอนของศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง (รายหัว) เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล�นพัฒนาการเด็ก 153,000 จํานวนเด็กนักเรียนใน ศพด. ที่ได�รับจัดสรร การศึกษาฯ 10 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ อุดหนุนอําเภอลําปลายมาศ 10,000 กิจกรรมดังกล�าวบรรลุตามวัตถุประสงค* การศึกษาฯ 11 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิตอวัยวะดวงตาและการช�วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัยผู�ด�อยโอกาสและผู�ยากไร� เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศในการออกหน�วยบริการรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาทุกๆ 3 เดือน ป̂ละ 4 ครั้ง 40,000 กิจกรรมดังกล�าวบรรลุตามวัตถุประสงค* กองสวัสดิการสังคม แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 30      2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 12 อาหารเสริม (นม) อุดหนุนอาหารเสริมให�กับศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  1,019,070.32 จํานวนนักเรียนที่ได�รับอาหารเสริม (นม) การศึกษาฯ 13 เงินอาหารกลางวันศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง อุดหนุนงบประมาณให�กับศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก 461,280 ร�อยละ 60 นักเรียนได�รับสารอาหารครบ 5 หมู�  14 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองไทร อุดหนุนงบประมาณให�กับโรงเรียนบ�านหนองไทร 375,000 ร�อยละ 60 นักเรียนได�รับสารอาหารครบ 5 หมู� การศึกษาฯ 15 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองบัว อุดหนุนงบประมาณให�กับโรงเรียนบ�านหนองบัว 387,000 ร�อยละ 60 นักเรียนได�รับสารอาหารครบ 5 หมู� การศึกษาฯ 15 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองม�วง อุดหนุนงบประมาณให�กับโรงเรียนบ�านหนองม�วง 795,000 ร�อยละ 60 นักเรียนได�รับสารอาหารครบ 5 หมู� การศึกษาฯ 17 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านบริหารชนบท อุดหนุนงบประมาณให�กับโรงเรียนบ�านบริหารชนบท 336,000 ร�อยละ 60 นักเรียนได�รับสารอาหารครบ 5 หมู� การศึกษาฯ           แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 31  2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 18 อุดหนุนโครงการหารายได�เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเหล�ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย* เพื่ออุดหนุนเหล�ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย*ในการจัดกิจกรรมอันเปCนสาธารณประโยชน* 10,000 ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีหน�วยงานที่เปCนศูนย*กลางพัฒนา กองสวัสดิการสังคม 19 อุดหนุนโครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก(ค�าหนังสือ) -เพื่อให�เด็กได�รับการพัฒนาทั้ง 4 ด�าน ได�แก�ด�านร�างกาย อารมณ* จิตใจ สังคมและสติป7ญญา -เพื่อให�เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบเหมือนกันสร�างความเปCนระเบียบและวินัยในการจัดการเรียนการสอน 67,800 ร�อยละ 50 ของศูนย*ฯ ที่ได�รับการพัฒนา การศึกษาฯ 20 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค*กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพื่อใช�เปCน (สถานที่กลาง) อําเภอลําปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย* -เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพื่อช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 -เพื่อประสานการช�วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให�ได�รับการช�วยเหลือแก�ไขได�อย�างทันท�วงที 25,000 มีสถานที่กลางเพื่อช�วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยฉุกเฉินฯลฯ กองสวัสดิการสังคม 21 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองม�วง หมู�ที่ 4 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 22 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองม�วง หมู�ที่ 4 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข   แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 32        2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 23 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านหนองม�วง หมู�ที่ 4 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 24 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านบริหารชนบท หมู�ที่ 6 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 25 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านบริหารชนบท หมู�ที่ 6 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 26 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านบริหารชนบท หมู�ที่ 6 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 27 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองไทร หมู�ที่ 8 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข   แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 33      2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 28 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองไทร หมู�ที่ 8 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 29 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านหนองไทร หมู�ที่ 8 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 30 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองบัว หมู�ที่ 9 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 31 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองบัว หมู�ที่ 9 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 32 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านหนองบัว หมู�ที่ 9 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 33 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองม�วงน�อย หมู�ที่ 10 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข  แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 34      2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 34 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองม�วงน�อย หมู�ที่ 10 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 35 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านหนองม�วงน�อย หมู�ที่ 10 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 36 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองน้ําขุ�น หมู�ที่ 11 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 37 อุดหนุนโครงการก�องกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองน้ําขุ�น หมู�ที่ 11 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 38 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านหนองน้ําขุ�น หมู�ที่ 11 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 39 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านบุตาริด หมู�ที่ 12 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข  แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 35     2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)   ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 40 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านบุตาริด หมู�ที่ 12 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 41 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านบุตาริด หมู�ที่ 12 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 42 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านหนองม�วงใต� หมู�ที่ 15 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 43 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองม�วงใต� หมู�ที่ 15 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 44 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองม�วงใต� หมู�ที่ 15 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข     แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 36     2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)   ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 45 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านน�อยพัฒนา หมู�ที่ 16 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 46 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านน�อยพัฒนา หมู�ที่ 16 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 47 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านน�อยพัฒนา หมู�ที่ 16 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 48 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านใหม�อัมพวัน หมู�ที่ 17 -เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต�นเพื่อค�นหาภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง -เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมีความรู�ความเข�าใจในการดูแลตัวเองให�ปลอดภัย 7,000 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 49 อุดหนุนโครงการรณรงค*ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านใหม�อัมพวัน หมู�ที่ 17 -เพื่อให�ความรู�ในเรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต�านม -เพื่อลดอุบัติการณ*ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข      แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 37     2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 50 อุดหนุนโครงการปFองกันและแก�ไขป7ญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านใหม�อัมพันวัน หมู�ที่ 17 -เพื่อขจัดโรคสารไอโอดีนให�หมดไปจากประเทศไทยอย�างยั่งยืน 6,500 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม สาธารณสุข 51 โครงการปFองกันและช�วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต�างๆ -ดําเนินการช�วยเหลือประชาชนเมือ่ประสบภัยรวมถึงการปFองกันภัยต�างๆ 41,400 ร�อยละ 80 ของผู�ประสบภัยได�รับการช�วยเหลือเบื้องต�น สํานักปลัด 52 โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ*เครื่องพ�นหมอกควันค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย*สินอื่นๆวัสดุต�างๆ -เพื่อให�ผู�ใช�งานเครื่องพ�นหมอกควันและประประชาชนมีความปลอดภยัต�อร�างกายและทรัพย*สิน จากการพ�นหมอกควันในการปFองกันและความคุมโรคนําโดยแมลง  2,310 ร�อยละของผู�ใช�เครื่องพ�นหมอกควัน สาธารณสุข 53 เบี้ยยังชีพผู�พิการ -เพื่อจ�ายเปCนเบี้ยยังชีพให�กับผู�พิการ 3,148,800 จํานวนผู�มีสิทธิรับเบี้ย สวด. 54 เบี้ยยังชีพผุ�สูงอายุ -เพื่อจ�ายเปCนเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุ 48,000 จํานวนผู�มีสิทธิรับเบี้ย สวด. 55 เบี้ยยังชีพผู�ปjวยเอดส* -เพื่อจ�ายเปCนเบี้ยยังชีพให�กับผู�ปjวยเอดส* 6,347,600 จํานวนผู�มีสิทธิรับเบี้ย สวด. 56 โครงการบริการแพทย*ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services -EMS)  -เพื่อให�บริการช�วยเหลือผู�ได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บปjวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและส�งต�อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล�ที่สดุ 18,550 ร�อยละ 80 ของประชาชนได�รับการช�วยเหลืออย�างทันท�วงท ี สาธารณสุข รวม (56) 13,870,107.32     แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 38       2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 1 โครงการ "รักน้ํา รักปjา รักษาแผ�นดิน" -ส�งเสรมิให�ชุมชนเข�ามามสี�วนร�วมในการแก�ไขป7ญหาภาวะโลกร�อนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว -ส�งเสรมิสนับสนุนให�ชุมชนเปCนเมอืงน�าอยู�สวยงามและประชาชนมีคุณภาพ 8,250 มีพื้นที่สีเขียวให�ชุมชน สํานักปลัด 2 1 อปท. 1 ถนนท�องถิ่นใส�ใจสิ่งแวดล�อม -เพื่อกระตุ�นให�ประชาชนในพื้นที่มีส�วนร�วมในการจัดการสิ่งแวดล�อมบริเวณถนน -เพื่อส�งเสรมิประชาชนในพื้นที่ร�วมกันรักษาความสะอาด 24,510 ร�อยละของประชาชนในพื้นที่ของ อปท.มีความพึงพอใจต�อการใช�บริการถนน สํานักปลัด รวม (2) 32,760            แบบ ผ.02 



  ห น� า  | 39      2)ผลของการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู!การปฏิบัติที่องค�กรปกครองส!วนท�องถิ่นเปDนหน!วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  (ต!อ)  ลําดับ โครงการพัฒนา เปIาหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณที่ดําเนินการจริง ตัวชี้วัด (KPI) หน!วยงาน รับผิดชอบหลัก ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมหมู�บ�านและตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป^ -เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 (แก�ไขเพิ่มเตมิ ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) -หนังสือสั่งการฯ 4,407 ผลการดําเนินบรรลุตามแผน ร�อยละ 70 สํานักปลัด 2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต�นแบบด�านคุณธรรมจริยธรรม -เพื่อนําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาต�างๆ มาใช�กับข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององค*กรปกครองส�วนท�องถิ่น ไม�ใช�งบประมาณ ร�อยละของผู�เข�ารับการอบรม สํานักปลัด 3 โครงการอบรมส�งเสริมความรู�ด�านกฎหมาย -เพื่อให�ผู�บริหาร สมาชิกสภาท�องถิ่น พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง พนักงานจ�างและประชาชนทั่วไปมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ไม�ใช�งบประมาณ ร�อยละของผู�เข�ารับการอบรม สํานักปลัด รวม (3) 4,407   รวมทั้งสิ้น  (81) 19,671,829.78    แบบ ผ.02 



ห น� า  | 40  ส�วนท่ี  ๓ ผลการวเิคราะห�การติดตามและประเมินผล  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทศาสตร�เพ่ือความสอดคล"องแผนพัฒนา ท"องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร�   ผลการให�คะแนนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  เม่ือวันท่ี  29พฤศจิกายน  2562เป.นดังนี้ ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนนเต็ม 1 ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมูลพื้นฐานขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย 20 20 20 2 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 15 15 15 3 ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย 65 65 65  3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  10 10 10  3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยในเขตจังหวัด  10 10 10  3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด  10 10 10  3.4 วิสัยทัศน�  5 5 5  3.5 กลยุทธ�   5 5 5  3.6 เป<าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�  5 5 5  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร�  5 5 5  3.8 แผนงาน  5 5 5  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม  5 5 5  3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5 รวมคะแนน  100 100 100          1.2  ข"อมูลสภาพทั่วไปและข"อมูลพ้ืนฐาน 



ห น� า  | 41   รายละเอียดการให�คะแนนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทับหมันในแต�ละประเด็นเป.นดังนี้ ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนนเต็ม ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 1 ข"อมูลสภาพทั่วไปและข"อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส9วนท"องถิ่น 20 20 100   1.1 ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช�น ที่ตั้งของหมู�บ�าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล�งน้ํา ลักษณะของไม�/ปCาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 3 3 15  1.2 ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช�น  ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และช�วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 2 2 10  1.3 ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช�น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห� ฯลฯ  2 2 10  1.4 ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช�น การคมนาคมขนส�ง การไฟฟ<า การประปา  โทรศัพท� ฯลฯ 2 2 10  1.5 ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช�น การเกษตร การประมง การปศุสัตว� การบริการ การท�องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย�/กลุ�มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ท� อ ง ถ่ิ น  ( ด� า นการเกษตรและแหล�งน้ํา) 2 2 10  1.6 ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  เช� น  การนับ ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปK ภูมิปLญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 2 2 10   ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนน ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม



ห น� า  | 42  เต็ม และประเมินผลแผน  1.7 ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช�น น้าํ ปCาไม� ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 2 2 10   1.8 การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท�อง ถ่ินหรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 2 1 5  1 .9  การประชุ มประชาคมท�อง ถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดํา เนินการป ระ ชุ ม ป ระ ช า คมท� อ ง ถ่ิ น  โ ด ย ใ ช�กระบวนการร� วม คิด   ร� วมทํ า  ร� วมตัดสินใจ ร�วมตรวจสอบ ร�วมรับประโยชน� ร�วมแก�ปLญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพื่อแก�ปLญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย 3 3 15  รวม 20 19 95       สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย   พบว�าข�อมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุมครบถ�วน  ท้ังข�อมูลด�านกายภาพ  ภูมิศาสตร�ต�าง ๆ  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข�อมูลท่ีสําคัญอ่ืน ๆ              1.3   การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร"อยละของ ความเห็นของ



ห น� า  | 43  เต็ม ที่ได" คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 2 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 15 15 100   2.1 การวิเคราะห�ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล�องยุทธศาสตร�จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลทับหมันในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปK แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 2 2 13.33  2.2 การวิเคราะห�การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช� ผลของการบังคับใช� สภาพการณ�ที่เกิดข้ึนต�อการพัฒนาท�องถ่ิน 1 1 6.67  2.3 การวิเคราะห�ทางสังคม เช�น ด�านแรงงาน ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น อาชญากรรม ปLญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปLญญาท�องถ่ิน เป.นต�น 2 2 13.33  2.4 การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การส�งเสริมอาชีพ กลุ�มอาชีพ กลุ�มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ�มต�าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป.นอยู�ทั่วไป เป.นต�น 2 2 13.33  2.5 การวิเคราะห�สิ่งแวดล�อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต�าง ๆ ทางภูมิศาสตร� กระบวนการหรือสิ่ งที่ เ กิ ด ข้ึน  การประดิษฐ�ที่ มี ผลต� อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 2 2 13.33   2.6 ผลการวิ เคราะห� ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปLจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส�งผลต�อการดําเนินงานได�แก� S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ�อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 2 2 13.33  ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนนเต็ม ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและ



ห น� า  | 44  ประเมินผลแผน  2.7 สรุปประเด็นปLญหาและความต�องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปLญหา ค�นหาสาเหตุของปLญหาหรือสมมติฐานของปLญหา แนวทางการแก�ไขปLญหาหรือวิธีการแก�ไขปLญหา การกําหนดวัตถุประสงค�เพื่อแก�ไขปLญหา 2 2 13.33  2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไ ด� รับ  และการ เบิ กจ� า ยงบประมาณ ในปKงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช�น สรุปสถานการณ�การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ�ายงบประมาณ  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท�องถ่ินในเชิงคุณภาพ 1 1 6.67  2 .9  ผ ลที่ ไ ด� รั บ จ า กกา ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ นปKงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช�น ผลที่ได�รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปLญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ�านมาและแนวทางการแก�ไข ปKงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 1 1 6.67  รวม 15 15 100        ข�อมูลการวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพภายในองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย ได�มีการนําเสนอข�อมูลต�างๆที่เก่ียวข�องไว�ได�ครบถ�วน เพียงพอในการนําไปเป.นข�อมูลในการวิเคราะห�เพี่อวางแผนพฒันาท�องถ่ิน             1.4ยุทธศาสตร� ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร"อยละของ ความเห็นของ



ห น� า  | 45  เต็ม ที่ได" คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 3 ยุทธศาสตร� 65 65 100   3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยสอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล�อมของท�องถ่ินประเด็นปLญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยและเชื่อมโยงหลักป ร ะ ช า รั ฐ แผ น ยุ ท ธ ศ า สต ร� ช า ติ 2 0 ปK แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและThailand 4.0 10 10 15.4  3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยในเขตจังหวัดสอดคล�องและเ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ส ภ า พ สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน และยุทธศาสตร�จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปK แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ   และ Thailand 4.0 10 10 15.4  3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร� คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปK และ Thailand 4.0 10 10 15.4  3.4 วิสัยทัศน� วิสัยทัศน� ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยต�องการจะเป.นหรือบรรลุ ถึงอนาคตอย�างชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป.นลักษณะเฉพาะขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย และสัมพันธ�กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 5 5 7.7     ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของ ความเห็นของคณะกรรมการ



ห น� า  | 46  คะแนนเต็ม ติดตามและประเมินผลแผน  3.5 กลยุทธ� แสดงให�เห็นช�องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต�องทําตามอํานาจหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยที่จะนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน� หรือแสดงให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน�นั้น 5 5 7.7  3.6 เป<าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ� เป<าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�มีความสอดคล�องและสนับสนุนต�อกลยุทธ�ที่จะเกิดข้ึน มุ�งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  5 5 7.7  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ความมุ�งม่ันอันแน�วแน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพื่อให�บรรลุวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย ซ่ึง เ กิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสู�ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร� 5 5 7.7  3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ�งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป<าประสงค� ตัวชี้วัด ค�าเป<าหมาย กลยุทธ� จุดยืนทางยุทธศาสตร�และยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยที่ มีความชัดเจน นําไปสู�การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปK โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล�าว 5 5 7.7    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค�รวมที่นําไปสู�การพัฒนาท�อง ถ่ินที่ เ กิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปK แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลทับหมันในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย 5 5 7.7   ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร"อยละ ความเห็นของ



ห น� า  | 47  เต็ม ที่ได" ของคะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป.นผลผลิตที่เป.นชุดหรือเป.นโครงการที่เป.นชุด กลุ�มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป.นต�น เพื่อนําไปสู�การจัดทํา โครงการเพื่ อพัฒนาท�อง ถ่ินในแผนพัฒนาท�อง ถ่ินสี่ ปK อย� า ง ถูกต�องและครบถ�วน 5 5 7.7   รวม 65 65 100     สรุปความเห็นและข�อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร�   จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปKขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  มีความสัมพันธ�กับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย�                      2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล"องแผนพัฒนา ท"องถิ่น 



ห น� า  | 48  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ   ผลการให�คะแนนโครงการขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  เม่ือวันท่ี29พฤศจิกายน  2562เป.นดังนี้ ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนนเต็ม 1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   10 10 10 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป?ไปปฏิบัติใน       เชิงปริมาณ  10 10 10 3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป?ไปปฏิบัติใน        เชิงคุณภาพ  10 10 10 4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา   10 10 10 5 โครงการพัฒนา  ประกอบด"วย 60 60 60  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5  5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ 5 5 5  5.3 เป<าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การตั้งงบประมาณได�ถูกต�อง  5 5 5  5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปK  5 4 4  5.5 เป<าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ   5 5 5  5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0  5 4 4  5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด  5 5 5  5.8 โครงการแก�ไขปLญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต�หลักประชารัฐ  5 5 5  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเป<าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 5  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 5  5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลที่คาดว�าจะได�รับ 5 5 5  5.12 ผลที่คาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค�  5 5 5 รวมคะแนน  100 98 98      2.2  การสรุปสถานการณ�การพัฒนา  รายละเอียดการให�คะแนนโครงการขององค�การบริหารส�วนตําบลทับหมันในแต�ละประเด็นเป.นดังนี้ ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร"อยละของ ความเห็นของ



ห น� า  | 49  เต็ม ที่ได" คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา เป.นการวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย (ใช�การวิเคราะห� SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ TrendปLจจัยและสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต�อการพัฒนา อย�างน�อยต�องประกอบด�วยการวิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจด�านสังคม ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 10 9 90 มีการวิเคราะห� SWOT ครอบคลุม รวม 10 9 90    2.3การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป?ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนนเต็ม ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป?ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช�ตัวเลขต�าง ๆ เพื่อนํามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ เช�น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต�าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว�าเป.นไปตามที่ตั้งเป<าหมายเอาไว�หรือไม�จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได�กําหนดไว� เท� าไหร�  จํานวนที่ ไม�สามารถดําเนินการได� มีจํานวนเท�าไหร� สามารถอ ธิ บ า ย ไ ด� ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (Efficiency) ของการพัฒนาท�อง ถ่ินตามอํานาจหน�าที่ที่ได�กําหนดไว� 10  5 9  5 90  50  2.2 วิ เคราะห�ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) โครงการที่ดํา เนินการใน  เชิงปริมาณ (Quantitative) 5 4 40  รวม 10 90 90   2.4การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป?ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนน ความเห็นของคณะกรรมการ



ห น� า  | 50  เต็ม ติดตามและประเมินผลแผน 3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป?ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต�าง ๆ มาใช�เพื่อวัดว�าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต�าง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต�อความต�องการของประชาชนหรือไม�และเป.นไปตามอํานาจหน�าที่หรือไม� ประชาชนพึงพอใจหรือไม� สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ� การดําเนินการต�าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตามวั ต ถุ ป ร ะส ง ค� ห รื อ ไ ม�  ซ่ึ ง เ ป. น ไ ป ต า ม ห ลั กประสิทธิ ผล  ( Effectiveness)  ผลการป ฏิบั ติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค�และเป<าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการหรือหน�วยงาน 10  5 9  5 90  50  3.2 วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 5 4 40  รวม 10 9 90                  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา  ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร"อยละของ ความเห็นของ



ห น� า  | 51  เต็ม ที่ได" คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา 4.1 วิเคราะห�แผนงาน งาน ที่เกิดจากด�านต�าง ๆ มีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตาํบลทับหมันในมิตติ�าง ๆ จนนําไปสู�การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค�การบริหารส�วนตาํบลทับหมันที่มีพืน้ที่ติดต�อกัน 10 5 10 5 100 50  4.2  วิเคราะห�แผนงาน งาน ที่เกิดจากด�านต�าง  ๆที่สอดคล�องกับการแก�ไขปLญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน       (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 5 4 40  รวม 10 9 90                    ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร"อยละ ความเห็นของคณะกรรมการ



ห น� า  | 52  เต็ม ที่ได" ของคะแนนเต็ม ติดตามและประเมินผลแผน 5 โครงการพัฒนา 60 60 100   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป.นโครงการที่ มีวัตถุประสงค�สนองต�อแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยและดําเนินการเพื่อให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยที่กําหนดไว� ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ�งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ�านแล�วเข�าใจได�ว�าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 5 5 8.33  5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clearobjective) โครงการต�องกําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับความเป.นมาของโครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค� มีความเป.นไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 5 5 8.33  5.3 เป<าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การตั้งงบประมาณได�ถูกต�องสภาพที่อยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป.นทิศทางที่ต�องไปให�ถึงเป<าหมายต�องชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเท�าไร  กลุ�มเป<าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย�างไร กลุ�มเป<าหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว�าโครงการนี้จะทําที่ไหน  เร่ิมต�นในช�วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใครคือกลุ�มเป<าหมายของโครงการ หากกลุ�มเป<าหมายมี ห ล า ย ก ลุ� ม  ใ ห� บ อ ก ชั ด ล ง ไ ป ว� า ใ ค ร คื อกลุ�มเป<าหมายหลัก ใครคือกลุ�มเป<าหมายรอง 5 5 8.33   5 .4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า มส อดคล� อ ง กั บ แผ นยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปKโครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง (2)การสร�างความสามารถในการแข�งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป.นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให�เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 5 4 6.67  ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร"อยละ ความเห็นของ



ห น� า  | 53  เต็ม ที่ได" ของคะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  5.5 เป<าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติโครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 ) ยึดคนเป.นศูนย�กลางการพัฒนา (3 )  ยึด วิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปK (4) ยึดเป<าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างจริงจังใน 5 ปKท่ีต�อยอดไปสู�ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป.นเป<าหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป.นเมือง (5) การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (6) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 5 4 6.67   5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู� Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�มาก เช�น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ� ไปสู�สินค�าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค� และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู�การเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด�วยวิ ท ย า ก า ร  ค ว า ม คิ ด ส ร� า ง ส ร ร ค�  น วั ต ก ร ร ม วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล�วต�อยอดความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช�น ด�านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 5 4 6.67     



ห น� า  | 54  ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนนเต็ม ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม�สามารถแยกส�วนใดส�วนหน่ึงออกจากกันได� นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเป.นโครงการเ ช่ือมต�อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร�จังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึนท่ีเป.นปLจจุบัน 5 5 8.33   5.8 โครงการแก�ไขปLญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต�หลักประชารัฐเป.นโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือร�วมดําเนินการ เป.นโครงการต�อยอดและขยายได� เป.นโครงการท่ีประชาชนต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให�ท�องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป.นท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งนํ้า) (LSEP) 5 5 8.33   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเป<าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการได�แก� (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร�งใส (Transparency) 5 5 8.33   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการถูกต�องตามหลักวิชาการทางช�าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน มีความโปร�งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได� ในเ ชิงประจักษ�               มีความคลาดเคลื่อนไม�มากกว�าหรือไม�ต่ํากว�าร�อยละห�าของการนําไปตั้งงบประมาณรายจ�ายในข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ�ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 5 5 8.33   



ห น� า  | 55  ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได" ร"อยละของคะแนนเต็ม ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  5.11 มีการ กําหนดตั วชี้ วั ด  (KPI)  และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลที่คาดว�าจะได�รับมีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช�บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได� เช�น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค�ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได� รับ  (การคาดการณ� คาดว�าจะได�รับ) 5 5 8.33  5.12 ผลที่คาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� ผลที่ได� รับเป.นสิ่งที่ เ กิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว� การได�ผลหรือผลที่เ กิด ข้ึนจะต�อง เท� า กับวัต ถุประสงค�หรือม า ก ก ว� า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค�  ซ่ึ ง ก า ร เ ขี ย นวัตถุประสงค�ควรคํานึงถึง (1) มีความเป.นไปได� แ ละ มีค วา ม เ ฉพาะ เ จ า ะจ ง  ใน กา รดํ า เนิ น งานตามโครงการ  (2 )  วั ดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได� (3) ระบุสิ่งที่ต�องการดําเนินงานอย�างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได� (4) เป.นเหตุเป.นผล  สอดคล�องกับความเป.นจริง (5) ส�งผลต�อการบ�งบอกเวลาได� 5 5 8.33  รวม 60 57 95.00           



ห น� า  | 56  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   เครื่องมือท่ีใช�  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได�มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ แบบท่ี  ๓/2แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยในการพัฒนาและส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร�และประเด็นการพัฒนา   แบบท่ี  ๓/3แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยในแต�ละยุทธศาสตร�   สําหรับใช�เป.นเกณฑ�ในการพัฒนาท�องถ่ินในโอกาสต�อไป  ซ่ึงได�ทําการสรุปและประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ประจําปKงบประมาณ  2562 ตามแนวทางและข้ันตอนท่ีกําหนดไว�เป.นการเรียบร�อยแล�ว  โดยคณะกรรมการฯ  ได�ดําเนินการส�งแบบสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจต�อการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ไปยังกลุ�มเป<าหมายซ้ึงได�แก�ผู�นําหมู�บ�าน  และประชาชนท่ัวไปท้ัง  10  หมู�บ�านในองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  โดยกําหนดเกณฑ�การส�งแบบสํารวจและประเมินผลฯ ตามมติคณะกรรมการและเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแต�ละพ้ืนท่ี  หรือสภาพของหมู�บ�าน ซ่ึงได�ดําเนินการจัดส�งแบบสํารวจและประเมินผลฯ  ไปจํานวนท้ัง  163  ชุด  ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปดังต�อไปนี้  ดําเนินการประเมิน(โดยวิธีลงพ้ืนท่ีและทําการสุ�มประเมินประชากร)   ลําดับท่ี หมู9ท่ี ช่ือหมู9บ"าน จํานวนประชากรเปEาหมาย ท่ีทําแบบประเมิน(คน) 1 4 บ�านหนองม�วง 22 2 6 บ�านบริหารชนบท 14 3 8 บ�านหนองไทร 28 4 9 บ�านหนองบัว 16 5 10 บ�านหนองม�วงน�อย 11 6 11 บ�านหนองน้ําขุ�น 20 7 12 บ�านบุตาริด 13 8 15 บ�านหนองม�วงใต� 16 9 16 บ�านน�อยพัฒนา 16 10 17 บ�านใหม�อัมพวัน 7 รวมประชากรเปEาหมาย 163 คน    



ห น� า  | 57   3. การวิเคราะห�เชิงปริมาณ  ป?งบประมาณ  2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 3.1 ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ข"อมูลทั่วไปของกลุ9มตัวอย9าง หมู9บ"าน/ชุมชน (ถ"ามีหลายตําบลระบตุาํบลด"วย) จํานวนกลุ9ม ตัวอย9าง (คน) ร"อยละ 1 เพศ     - ชาย ประชากรภายในเขต อบต. 84 51.53  - หญิง ประชากรภายในเขต อบต. 79 48.47 2 อายุ     - ต่ํากว�า 20 ปK ประชากรภายในเขต อบต. - -  - 20 – 30 ปK ประชากรภายในเขต อบต. 21 12.88  - 31 – 40 ปK ประชากรภายในเขต อบต. 25 15.34  - 41 – 50 ปK ประชากรภายในเขต อบต. 30 18.40  - 51 – 60 ปK ประชากรภายในเขต อบต. 53 32.52  - มากกว�า 60 ปK ประชากรภายในเขต อบต. 34 20.86 3 การศึกษา     - ประถมศึกษา ประชากรภายในเขต อบต. 57 34.97  - มัธยมศึกษา ประชากรภายในเขต อบต. 41 25.15  - อนุปริญญาหรือเทียบเท�า ประชากรภายในเขต อบต. 29 17.79  - ปริญญาตรี ประชากรภายในเขต อบต. 32 19.63  - ปริญญาโท ประชากรภายในเขต อบต. 4 2.45  - อ่ืนๆ ประชากรภายในเขต อบต. - - 4 อาชีพหลัก     - รับราชการ ประชากรภายในเขต อบต. 6 3.68  - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ประชากรภายในเขต อบต. 33 20.25  - ค�าขาย ธุรกิจส�วนตัว ประชากรภายในเขต อบต. 18 11.04  - รับจ�าง ประชากรภายในเขต อบต. 33 20.25  - นักเรียนนักศึกษา ประชากรภายในเขต อบต. 32 19.63  - เกษตรกร ประชากรภายในเขต อบต. 41 25.15  - อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... ประชากรภายในเขต อบต. - -  ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 1. มีการเป|ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม   ๓.  มีการเป|ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   ๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต�อสาธารณะ   ๕.  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 



ห น� า  | 58    ๖.  มีการดําเนินงานเป.นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   ๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขปLญหา   ๘.  มีการแก�ไขปLญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน   ๙.  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ยุทธศาสตร�การพัฒนา มีท้ังหมด  5  ด"าน    ๑.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ๒.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ ๓.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต ๔.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม ๕.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี     



ห น� า  | 59  3.  แผนงานที่ดําเนินการ   (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)  3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านการบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี 1 ค�าใช�จ�ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู�บริหารท�องถิ่น แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 160 ข�อ 1 � 50,000 0 0 0 2 โครงการส�งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 161 ข�อ 4 � 10,000 0 0 0 3 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต�นแบบด�านคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 162 ข�อ 6 � ไม�ใช�งบประมาณ ไม�ใช�งบประมาณ 100 100    รวม (1) 60,000 0 0 0      3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  (4) � 100(3) = (6) สูตร (6) �(3) −  (4) =. . . � 100(3) = (5) สูตร (5) 



ห น� า  | 60  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน   ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 1 โครงการป<องกันและช�วยเหลือผู�ประสบ สาธารณภัยและภัยพิบัติต�างๆ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 120 ข�อ 1 � 100,000 41,400 58.60 41.40 2 โครงการป<องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาลปKใหม�และวันสงกรานต� แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 120 ข�อ 2 � 40,000 38,864 2.84 97.16 3 โครงการให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจร แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 121 ข�อ 4 � 15,000 14,963 0.25 99.75   รวม (3) 155,000 95,227 38.56 38.56         



ห น� า  | 61  3.3  แผนงานการศึกษา  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 1 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 122 ข�อ 1 � 40,000 17,390 56.53 43.48 2 อุดหนุนโครงการก�อสร�างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(จากกรมส�งเสริมปกครองท�องถิ่น) แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 161 ข�อ 2 � 2,956,000 0 100.00 0.00 3 อาหารเสริม (นม) แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 123 ข�อ 5 � 1,073,073 1,019,070.32 5.03 94.97 4 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค�าจัดการเรียนการสอนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง(รายหัว) แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 124 ข�อ 6 � 153,000 153,000 0.00 100.00 5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 124 ข�อ 7 � 67,800 67,800 0.00 100.00 6 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 125 ข�อ 8 � 461,000 461,280 -0.06 100.06  



ห น� า  | 62  3.3  แผนงานการศึกษา (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 7 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองไทร แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 125 ข�อ 9 � 376,000 375,000 0.27 99.73 8 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองบัว แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 125 ข�อ 10 � 376,000 387,000 -2.93 102.93 9 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองม�วง แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 126 ข�อ 11 � 792,000 795,000 -0.38 100.38 10 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหบริหารชนบท แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 126 ข�อ 12 � 336,000 336,000 0.00 100.00    รวม  (9) 6,610,873 3,611,540 45.37 54.63      



ห น� า  | 63  3.4  แผนงานสาธารณสุข  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 1 โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ�เครื่องพ�นหมอกควันค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สินอื่นๆวัสดุต�างๆ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 127 ข�อ 2 � 10,000 2,310 76.90 23.10 2 โครงการป<องกันและควบคุมโรคติดต�อ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 127 ข�อ 3 � 330,000 68,858 79.13 20.87 3 โครงการสัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าฯตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอเจ�าฟ<าจุฬาภรณวลัยลักษณ�อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน) แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 128 ข�อ 4 � 50,000 38,842 22.32 77.68 4 โครงการสัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าฯตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอเจ�าฟ<าจุฬาภรณวลัยลักษณ�อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี(สํารวจและขึ้นทะเบียน) แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 128 ข�อ 5 � 10,000 0 100.00 0.00 



ห น� า  | 64  3.4  แผนงานสาธารณสุข(ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 5 โครงการการบริการแพทย�ฉุกเฉิน (Emergency  Medical Services - EMS) แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 129 ข�อ6 � 96,000 18,550 80.68 19.32 6 โครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย�างเข�มเข็งยั่งยืน แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 130 ข�อ 7 � 20,000 0 100.00 0.00 7 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงบ�านหนองม�วงหมู�ที่ 4 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7000 7000 0.00 100.00 8 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีนบ�านหนองม�วง หมู�ที่ 4 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 9 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองม�วง หมู�ที่ 4 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 10 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านบริหารชนบทหมู�ที่ 6 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00 



ห น� า  | 65  3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 11 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านบริหารชนบท หมู�ที่ 6 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 12 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านบริหารชนบท หมู�ที่ 6 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 13 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองไทรหมู�ที่ 8 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00 14 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองไทร หมู�ที่ 8 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 15 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองไทร หมู�ที่ 8 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00   



ห น� า  | 66  3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 16 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองบัวหมู�ที่ 9 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00 17 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองบัว หมู�ที่ 9 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 18 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองบัว หมู�ที่ 9 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 19 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองม�วงน�อยหมู�ที่ 10 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00 20 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองม�วงน�อย หมู�ที่ 10 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00   



ห น� า  | 67  3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 21 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองม�วงน�อย หมู�ที่ 10 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 22 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองน้ําขุ�นหมู�ที่ 11 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00 23 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองน้ําขุ�น หมู�ที่ 11 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 24 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองน้ําขุ�น หมู�ที่ 11 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 25 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านบุตาริดหมู�ที่ 12 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00  



ห น� า  | 68  3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 26 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านบุตาริด หมู�ที่ 12 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 27 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านบุตาริด หมู�ที่ 12 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 28 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองม�วงใต� หมู�ที่ 15 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 29 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองม�วงใต�หมู�ที่ 15 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00 30 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองม�วงใต� หมู�ที่ 15 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00   



ห น� า  | 69  3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 31 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านน�อยพัฒนาหมู�ที่ 16 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00 32 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านน�อยพัฒนา หมู�ที่ 16 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 33 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านน�อยพัฒนา หมู�ที่ 16 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 34 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านใหม�อัมพวันหมู�ที่ 17 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 7,000 7,000 0.00 100.00 35 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านใหม�อัมพวัน หมู�ที่ 17 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00   



ห น� า  | 70  3.4  แผนงานสาธารณสุข (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 36 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านใหม�อัมพวัน หมู�ที่ 17 แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ 3 � 6,500 6,500 0.00 100.00 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 37 โครงการหมู�บ�านสะอาดปราศจากขยะ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 158 ข�อ 1 � 20,000 0 100.00 0.00  รวม(34 ) 736,000 328,560 55.36 44.64        



ห น� า  | 71  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศในการรับบริจาคโลหิตอวัยวะดวงตาและการช�วยเหลือผู�ประสบ สาธารณภัยผู�ด�อยโอกาสและผู�ยากไร� แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 142 ข�อ 1 � 40,000 40,000 0.00 100.00 2 อุดหนุนโครงการหารายได�เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเหล�ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย� แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 142 ข�อ 2 � 10,000 10,000 0.00 100.00            รวม (2) 50,000 50,000 0.00 100.00        



ห น� า  | 72   3.6   แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน   ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านเศรษฐกิจ 1 โครงการฝ�กอบรมอาชีพระยะสั้น แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 117  ข�อ 1 � 50,000 30,000 40.00 60.00         ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 2 โครงการเข�าค�ายฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 144 ข�อ 5 � 50,000 0 100.00 0.00 3 โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อป<องกันและยุติปLญหาความรุนแรงในครอบครัว แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 147 ข�อ 12 � 15,000 0 100.00 0.00 4 โครงการเสริมสร�างความรู�เรื่องกฎหมายสิทธิตามพ.ร.บ.ผู�สูงอายุและการดูแลสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุในพื้นที่ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 148 ข�อ 13 � 15,000 15,000 0.00 100.00   



ห น� า  | 73   3.6   แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน(ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 5 โครงการส�งเสริมเยาวชนรู�คิดรู�ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปLญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ�ก�อนวัยอันควร แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 149 ข�อ 16 � 25,000 15,000 40.00 60.00 6 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น เพื่อใช�เป.น (สถานที่กลาง)อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย� แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 152 ข�อ 22 � 25,000 25,000 0.00 100.00 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี 7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมหมู�บ�านและตําบลในการจัดทํา แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ปK แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 165 ข�อ 1 � 20,000 4,407 77.97 22.04 8 โครงการปกป<องสถาบันของชาติ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 166 ข�อ 3 � 5,000 0 100.00 0.00  



ห น� า  | 74   3.6   แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน(ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี 9 โครงการจัดเวทีประชาคม/เวทีชาวบ�านเพื่อรับฟLงปLญหาและความต�องการของประชาชน แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 166 ข�อ 4 � ไม�ใช�งบประมาณ 0 0 0 10 โครงการอบรมส�งเสริมความรู�ด�านกฎหมาย แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 5 ข�อ 66 � ไม�ใช�งบประมาณ 0 0 100 11 โครงการฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาความรู�ของสมาชิกสภา อบต. แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 6 ข�อ 167 � ไม�ใช�งบประมาณ 0 0 0  รวม (6) 200,000 89,407 55.30 44.70         



ห น� า  | 75  3.6   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านเศรษฐกิจ 1 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย� "โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ�ง" แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 119 ข�อ 1 � 20,000 10,000 50.00 50.00 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 2 โครงการถวายเทียนพรรษา แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 154 ข�อ 2 � ไม�ใช�งบประมาณ 0 0 0 3 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต� แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 153 ข�อ 3 � 30,000 ดําเนินการแต�ไม�ใช�งบประมาณ 100.00 0.00 4 โครงการแข�งขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส�" แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 156 ข�อ 6 � 200,000 175,380 12.31 87.69 5 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 156 ข�อ 7 � 10,000 10,000 0.00 100.00    รวม  (4) 260,000 195,380 24.85 75.15  



ห น� า  | 76  3.7  แผนงานเคหะและชุมชน  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน 1 อุดหนุนไฟฟ<าส�วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 61 ข�อ 1 � 236,080.52 236,080.52 0.00 100.00 2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ<าส�องสว�าง แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน�า 62 ข�อ 2 � 200,000 27,500 86.25 13.75            รวม  (2) 436,080.52 263,580.52 39.56 60.44          



ห น� า  | 77   3.8แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน 1 โครงการก�อสร�างถนนหินคลุกจากบ�านนายสมานชํานาญกิจถึงที่นานางบัวไขโจมรัมย� หมู�ที่ 4 บ�านหนองม�วง แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 80 ข�อ 5 � 137,000 131,000 4.38 95.62 2 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายสมเกียรติซอนรัมย�ถึงที่นานางสมบัติสีดาสะมาหมู�ที่ 6 บ�านบริหารชนบท แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 80 ข�อ 6 � 700,000 457,217 34.68 65.32 3 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางม�วยวงษ�แสนสุขถึงบ�านนายไพศาลสามีรัมย�หมู�ที่ 8 บ�านหนองไทร แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 81 ข�อ 7 � 405,000 390,000 3.70 96.30 4 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางจันทร�วิลาศถึงโรงเรียนบ�านหนองบัว หมู�ที่9 บ�านหนองบัว แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 81 ข�อ 8 � 160,000 159,000 0.63 99.38       



ห น� า  | 78  3.8แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน 5 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางรําไพโคตุลามาถึงบ�านนายสุขพงษ�ศิริวิลัยหมู�ที่9 บ�านหนองบัว แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 82 ข�อ 9 � 134,000 129,000 3.73 96.27 6 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานางวิมลรัตน�ห�อไธสงถึงที่สวนนางสมจิตรแซกรัมย�หมู�ที่ 10 บ�านหนองม�วงน�อย แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 81 ข�อ 8 � 1,000,000 612,000 38.80 61.20 7 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายผ�องศิริวิโรษถึงบ�านนายสมบูรณ�มีศรีหมู�ที่11 บ�านหนองน้ําขุ�น แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 83ข�อ 11 � 110,000 99,757.94 9.31 90.69 8 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่สวนนายบัวผันอินแปลงถึงที่นานายจรัสจันทะโณหมู�ที่ 11 บ�านหนองน้ําขุ�น แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 83 ข�อ 12 � 1,265,000 848,000 32.96 67.04     



ห น� า  | 79  3.8แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน 9 โครงการก�อสร�างถนนหินคลุก  -จากบ�านนายปLญจพลแสนรัมย�ถึงที่นานางปรารณีโกศัลวัฒน�  -ที่นานายชัยศิลป�มีศรีถึงที่นานายทองแดงอินทรกําแหงหมู�ที่11 บ�านหนองน้ําขุ�น แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 81 ข�อ 8 � 137,000 131,000 4.38 95.62 10 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนายสุนทร พิศเพ็งถึงนางไร  พิศเพ็งหมู�ที่  12 บ�านบุตาริด แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 84 ข�อ 14 � 643,200 405,000 37.03 62.97 11 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองบุตาริดสาธารณะประโยชน�ถึงที่นานายเรียน  แสนรัมย�  หมู�ที่ 12 บ�านบุตาริด แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 82 ข�อ 111 � 1,000,000 595,000 40.50 59.50 12 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายจินดาแสนรัมย�ถึงที่สวนนายเฉลิมสะเทิงรัมย�หมู�ที่15 บ�านหนองม�วงใต� แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 85 ข�อ 15 � 427,000 412,000 3.51 96.49   



ห น� า  | 80  3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต9อ)  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน 13 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนางบุญมีซอยรัมย�ถึงที่สวนนางสมหมายชาติศักดิ์หมู�ที่16 บ�านน�อยพัฒนา แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 85 ข�อ 16 � 827,000 495,000 40.15 59.85 14 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายสมนึกรัตนชีวะพงษ�ถึงที่สวนนางรัตนายืนรัมย�หมู�ที่ 16 บ�านน�อยพัฒนา แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 86ข�อ 17 � 248,000 239,000 3.63 96.37 15 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนายโนรีแซกรัมย�ถึงที่นานางจันทร�สุขรัมย�หมู�ที่16 บ�านน�อยพัฒนา แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 86ข�อ 17 � 282,000 271,000 3.90 96.10 16 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บ�านนายพิจิตรเคลื่อนไธสงถึงบ�านนายจํานงค�ทราบรัมย�  - บ�านนายสมศักดิ์ดารสรัมย�ถึงนายนิชาภัต มีศรีหมู�ที่ 17 บ�านใหม�อัมพวัน แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 87ข�อ 19 � 91,000 87,000 4.40 95.60  รวม (16) 7,566,200 5,460,974.94 27.82 72.18 



ห น� า  | 81  3.9  แผนงานการเกษตร  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 1 โครงการ “รักน้ํา รักปCา รักษาแผ�นดิน” แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 157  ข�อ 3 � 20,000 8,250 58.75 41.25 2 โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท�องถิ่นใส�ใจสิ่งแวดล�อม” แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 157  ข�อ 1 � 25,000 24,510 1.96 98.04   รวม (2) 45,000 32,760 27.20 72.80           



ห น� า  | 82  3.10  แผนงานงบกลาง  ลําดับ โครงการ เปEาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร"อยละ ที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา (1) ดําเนินการจริง (2) ตามแผนพัฒนา (3) ดําเนินการจริง (4) ตามแผนพัฒนา (5) ดําเนินการจริง (6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 1 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 157  ข�อ 3 � 7,029,600 6,347,600 9.70 90.30 2 เบี้ยยังชีพคนพิการ แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 157  ข�อ 1 � 3,388,800 3,148,800 7.08 92.92 3 เบี้ยยังชีพผู�ปCวยเอดส� แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน�า 157  ข�อ 2 � 90,000 48,000 46.67 53.33  รวม (3) 10,508,400 9,544,400 9.17 90.83 รวมทั้งสิ้น (81) 26,442,772.52 19,671,829.78 25.61 74.39     



ห น� า  | 83  4.  ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู9ในแผนและจํานวนโครงการท่ีได"ปฏิบัติ  ป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  – 30กันยายน  2562)       ลําดับ ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการ ปรากฏอยู9ในแผนพัฒนาท"องถ่ิน (1) จํานวนโครงการท่ีได"ปฏิบัติ (2) คิดเปJนร"อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผนฯ (3) 1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 18 18 19.14 2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 2 2 2.12 3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 63 56 59.57 4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 3 2 2.12 5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 8 3 3.19 รวม 94 81 86.14                   (2)� 100จํานวนโครงการท้ังหมดของแผนพัฒนาท�องถิ่น = (3) สูตร 



  ห น� า  | 84 ๕.  รายงานสรปุผลการดําเนินงาน ประจาํป!งบประมาณ ๒๕๖๒ (ตัง้แต�วนัที ่๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑  -๓๐  กนัยายน   ๒๕๖๒) องค�การบรหิารส�วนตาํบลทะเมนชัย   อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย�ยุทธศาสตร� แผนพัฒนาท"องถิ่น อนุมัติตามข"อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ9าย 100% จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 18 8,002,280.52 18 7,774,080.52 18 5,724,555.46 18 5,724,555.46 18 5,724,555.46 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 70,000.00 2 50,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 63  17,824,492.00 61 15,488,353.00 56 13,870,107.32 56 13,870,107.32 56 13,870,107.32 4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 3 65,000.00 3 65,000.00 2 32,760.00 2 32,760.00 2 32,760.00 5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ด ี 8 535,000.00 5 30,000.00 3 4,407.00 3 4,407.00 3 4,407.00 รวม 94 26,496,772.52 89 23,407,433.52 81 19,671,829.78 81 19,671,829.78 81 19,671,829.78  สรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562  �โครงการในแผนพัฒนาท�องถิ่น       94  �  อนุมัติงบประมาณ       89     �ดําเนินการเบิกจ�ายจริง   81  ร�อยละของโครงการที่ได�ดําเนินการทั้งหมด  86.17% 81 � 10094 = 86.17 โครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ9ายประจําป?หรือเงินนอกงบประมาณที่มีการเบิกจ9ายจริง  



  ห น� า  | 85 ๖.  สรปุการเบกิจ�ายงบประมาณ ประจาํป!บประมาณ ๒๕๖๒ (ระหว�างวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๑  -  ๓๐  กนัยายน ๒๕๖๒) องค�การบรหิารส�วนตาํบลทะเมนชัย   อาํเภอลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย� ยุทธศาสตร�การพัฒนา งบจากข"อบัญญัติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม หมายเหตุ จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน ยุทธศาสตร�ที่  1  การพัฒนาด"านโครงสร"างพื้นฐาน 1,207,000 4,253,974.94 - 5460974.94  ยุทธศาสตร�ที่  2  การพัฒนาด"านเศรษฐกิจ 40,000 - - 40,000  ยุทธศาสตร�ที่  3  การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต 13,870,107.32 - PLTV 30,600 13,900,707.32  ยุทธศาสตร�ที่  4  การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อม 32,760.00 - - 32,760.00  ยุทธศาสตร�ที่  5  การพัฒนาด"านบริหารจัดการบ"านเมืองที่ดี 4,407 - - 4,407  รวม 15,154,274 4,253,974.94 30,600 19,438,849.26       



  ห น� า  | 86 7.  สรุปโครงการทั้งหมด ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 1 โครงการก�อสร�างถนนหินคลุกจากบ�านนายสมานชํานาญกิจถึงที่นานางบัวไขโจมรัมย�หมู�ที่ 4 บ�านหนองม�วง 137,000 131,000 4.38 95.62 2 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายสมเกียรติซอนรัมย�ถึงที่นานางสมบัติสีดาสะมาหมู�ที่ 6 บ�านบริหารชนบท 700,000 457,217 34.68 65.32 3 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางม�วยวงษ�แสนสุขถึงบ�านนายไพศาลสามีรัมย�หมู�ที่ 8 บ�านหนองไทร 405,000 390,000 3.70 96.30 4 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางจันทร�วิลาศถึงโรงเรียนบ�านหนองบัว หมู�ที่9 บ�านหนองบัว 160,000 159,000 0.63 99.38 5 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางรําไพโคตุลามาถึงบ�านนายสุขพงษ�ศิริวิลัยหมู�ที่9 บ�านหนองบัว 134,000 129,000 3.73 96.27 6 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานางวิมลรัตน�ห�อไธสงถึงที่สวนนางสมจิตรแซกรัมย�หมู�ที่ 10 บ�านหนองม�วงน�อย 1,000,000 612,000 38.80 61.20 7 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายผ�องศิริวิโรษถึงบ�านนายสมบูรณ�มีศรีหมู�ที่11 บ�านหนองน้ําขุ�น 110,000 99,757.94 9.31 90.69 8 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่สวนนายบัวผันอินแปลงถึงที่นานายจรัสจันทะโณหมู�ที่ 11 บ�านหนองน้ําขุ�น 1,265,000 848,000 32.96 67.04  



  ห น� า  | 87 ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 9 โครงการก�อสร�างถนนหินคลุก  -จากบ�านนายปLญจพลแสนรัมย�ถึงที่นานางปรารณีโกศัลวัฒน�  -ที่นานายชัยศิลป�มีศรีถึงที่นานายทองแดงอินทรกําแหงหมู�ที่11 บ�านหนองน้ําขุ�น 137,000 131,000 4.38 95.62 10 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางไรพิษเพ็งถึงนายสมพงษ�ดีชัยรัมย�หมู�ที่  12 บ�านบุตาริด 645,200 405,000 37.23 62.77 11 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองบุตาริดสาธารณะประโยชน�ถึงที่นานายเรียน  แสนรัมย�  หมู�ที่ 12 บ�านบุตาริด 1,000,000 595,000 40.50 59.50 12 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายจินดาแสนรัมย�ถึงที่สวนนายเฉลิมสะเทิงรัมย�หมู�ที่15 บ�านหนองม�วงใต� 427,000 412,000 3.51 96.49 13 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางบุญมีซอยรัมย�ถึงที่สวนนางสมหมายชาติศักดิ์หมู�ที่16 บ�านน�อยพัฒนา 827,000 495,000 40.15 59.85 14 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายสมนึกรัตนชีวะพงษ�ถึงที่สวนนางรัตนายืนรัมย�หมู�ที่ 16 บ�านน�อยพัฒนา 248,000 239,000 3.63 96.37 15 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนายโนรีแซกรัมย�ถึงที่นานางจันทร�สุขรัมย�หมู�ที่16 บ�านน�อยพัฒนา 282,000 271,000 3.90 96.10 16 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - บ�านนายพิจิตรเคลื่อนไธสงถึงบ�านนายจํานงค�ทราบรัมย�  - บ�านนายสมศักดิ์ดารสรัมย�ถึงนายนิชาภัตมีศรีหมู�ที่ 17 บ�านใหม�อัมพวัน 91,000 87,000 4.40 95.60 17 อุดหนุนไฟฟ<าส�วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ 236,080.52 236,080.52 0.00 100.00 18 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ<าส�องสว�าง 200,000 27,500 86.25 13.75 



  ห น� า  | 88 ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านเศรษฐกิจ     19 โครงการฝ�กอบรมอาชีพระยะสั้น 50,000 30,000 40.00 60.00 20 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย� "โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ�ง" 20,000 10,000 50.00 50.00  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านคุณภาพชีวิต     21 โครงการป<องกันและช�วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต�างๆ 100,000 41,400 58.60 41.40 22 โครงการป<องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาลปKใหม�และวันสงกรานต� 40,000 38,864 2.84 97.16 23 โครงการให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจร 15,000 14,963 0.25 99.75 24 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ 40,000 17,390 56.53 43.48 25 อุดหนุนโครงการก�อสร�างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(จากกรมส�งเสริมปกครองท�องถิ่น) 2,956,000 0 100.00 0.00 26 อาหารเสริม (นม) 1,161,512 1,019,070.32 12.26 87.74 27 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค�าจัดการเรียนการสอนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง(รายหัว) 153,000 153,000 0.00 100.00 28 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง 67,800 67,800 0.00 100.00 29 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง 461,280 461,280 0.00 100.00 30 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองไทร 376,000 375,000 0.27 99.73 31 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองบัว 387,000 387,000 0.00 100.00   



  ห น� า  | 89 ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 32 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนองม�วง 795,000 795,000 0.00 100.00 33 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหบริหารชนบท 336,000 336,000 0.00 100.00 34 โครงการซ�อมแซมครุภัณฑ�เครื่องพ�นหมอกควันค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สินอื่นๆ วัสดุต�างๆ 10,000 2,310 76.90 23.10 35 โครงการป<องกันและควบคุมโรคติดต�อ 330,000 68,858 79.13 20.87 36 โครงการสัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าฯตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอเจ�าฟ<าจุฬาภรณวลัยลักษณ�อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน) 50,000 38,842 22.32 77.68 37 โครงการสัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าฯตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอเจ�าฟ<าจุฬาภรณวลัยลักษณ�อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี(สํารวจและขึ้นทะเบียน) 10,000 0 100.00 0.00 38 โครงการการบริการแพทย�ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS) 96,000 18,550 80.68 19.32 39 โครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย�างเข�มเข็งยั่งยืน 20,000 0 100.00 0.00 40 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงบ�านหนองม�วงหมู�ที่ 4 7000 7000 0.00 100.00 41 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีนบ�านหนองม�วง หมู�ที่ 4 6,500 6,500 0.00 100.00 42 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองม�วง หมู�ที่ 4 6,500 6,500 0.00 100.00    



  ห น� า  | 90 ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 43 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านบริหารชนบท หมู�ที่ 6 7,000 7,000 0.00 100.00 44 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านบริหารชนบท หมู�ที่ 6 6,500 6,500 0.00 100.00 45 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านบริหารชนบท หมู�ที่ 6 6,500 6,500 0.00 100.00 46 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองไทรหมู�ที่ 8 7,000 7,000 0.00 100.00 47 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองไทร หมู�ที่ 8 6,500 6,500 0.00 100.00 48 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองไทร หมู�ที่ 8 6,500 6,500 0.00 100.00 49 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองบัวหมู�ที่ 9 7,000 7,000 0.00 100.00 50 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองบัว หมู�ที่ 9 6,500 6,500 0.00 100.00 51 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองบัว หมู�ที่ 9 6,500 6,500 0.00 100.00 52 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองม�วงน�อย หมู�ที่ 10 7,000 7,000 0.00 100.00 53 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองม�วงน�อย หมู�ที่ 10 6,500 6,500 0.00 100.00 54 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองม�วงน�อย หมู�ที่ 10 6,500 6,500 0.00 100.00   



  ห น� า  | 91  ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 55 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองน้ําขุ�นหมู�ที่ 11 7,000 7,000 0.00 100.00 56 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองน้ําขุ�น หมู�ที่ 11 6,500 6,500 0.00 100.00 57 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองน้ําขุ�น หมู�ที่ 11 6,500 6,500 0.00 100.00 58 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านบุตาริดหมู�ที่ 12 7,000 7,000 0.00 100.00 59 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านบุตาริด หมู�ที่ 12 6,500 6,500 0.00 100.00 60 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านม บ�านบุตาริด หมู�ที่ 12 6,500 6,500 0.00 100.00 61 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านหนองม�วงใต� หมู�ที่ 15 6,500 6,500 0.00 100.00 62 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านหนองม�วงใต�หมู�ที่ 15 7,000 7,000 0.00 100.00 63 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านหนองม�วงใต� หมู�ที่ 15 6,500 6,500 0.00 100.00 64 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านน�อยพัฒนาหมู�ที่ 16 7,000 7,000 0.00 100.00 65 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านน�อยพัฒนา หมู�ที่ 16 6,500 6,500 0.00 100.00 66 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านน�อยพัฒนา หมู�ที่ 16 6,500 6,500 0.00 100.00 



  ห น� า  | 92 ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 67 อุดหนุนโครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บ�านใหม�อัมพวันหมู�ที่ 17 7,000 7,000 0.00 100.00 68 อุดหนุนโครงการป<องกันและแก�ไขปLญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ�านใหม�อัมพวัน หมู�ที่ 17 6,500 6,500 0.00 100.00 69 อุดหนุนโครงการรณรงค�ให�ความรู� ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต�านมบ�านใหม�อัมพวัน หมู�ที่ 17 6,500 6,500 0.00 100.00 70 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศในการรับบริจาคโลหิตอวัยวะดวงตาและการช�วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัยผู�ด�อยโอกาสและผู�ยากไร� 40,000 40,000 0.00 100.00 71 อุดหนุนโครงการหารายได�เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเหล�ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย� 10,000 10,000 0.00 100.00 72 โครงการเข�าค�ายฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย 50,000 0 100.00 0.00 73 โครงการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อป<องกันและยุติปLญหาความรุนแรงในครอบครัว 15,000 0 100.00 0.00 74 โครงการเสริมสร�างความรู�เรื่องกฎหมายสิทธิตามพ.ร.บ.ผู�สูงอายุและการดูแลสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุในพื้นที่ 15,000 15,000 0.00 100.00 75 โครงการส�งเสริมเยาวชนรู�คิดรู�ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปLญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ�ก�อนวัยอันควร 25,000 15,000 40.00 60.00 76 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพื่อใช�เป.น (สถานที่กลาง)อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย� 25,000 25,000 0.00 100.00  



  ห น� า  | 93  ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 77 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต� 30,000 0 100.00 0.00 78 โครงการถวายเทียนพรรษา 30,000 0 100.00 0.00 79 โครงการแข�งขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส�" 200,000 175,380 12.31 87.69 80 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ 10,000 10,000 0.00 100.00 81 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 7,029,600 6,347,600 9.70 90.30 82 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,649,600 3,148,800 -18.84 118.84 83 เบี้ยยังชีพผู�ปCวยเอดส� 90,000 48,000 46.67 53.33  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม     84 โครงการหมู�บ�านสะอาดปราศจากขยะ 20,000 0 100.00 0.00 85 โครงการ “รักน้ํา รักปCา รักษาแผ�นดิน” 20,000 8,250 58.75 41.25 86 โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท�องถิ่นใส�ใจสิ่งแวดล�อม” 25,000 24,510 1.96 98.04  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านการบริหารกิจการบ"านเมืองที่ดี     87 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมหมู�บ�านและตําบลในการจัดทํา แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ปK 20,000 4,407 77.97 22.04 88 โครงการปกป<องสถาบันของชาติ 5,000 0 100.00 0.00 89 โครงการจัดเวทีประชาคม/เวทีชาวบ�านเพื่อรับฟLงปLญหาและความต�องการของประชาชน ไม�ใช�งบประมาณ 0 0 0   



  ห น� า  | 94  ลําดับ โครงการ งบประมาณ ร"อยละที่ดําเนินการ ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 90 โครงการอบรมส�งเสริมความรู�ด�านกฎหมาย ไม�ใช�งบประมาณ ดําเนินการ 0 100 91 โครงการฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาความรู�ของสมาชิกสภา อบต. ไม�ใช�งบประมาณ 0 0 0 92 โครงการส�งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 10,000 0 100.00 0.00 93 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต�นแบบด�านคุณธรรมจริยธรรม ไม�ใช�งบประมาณ ดําเนินการ 0 100 94 ค�าใช�จ�ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู�บริหารท�องถิ่น 500,000 0 100.00 0.00 รวม 26,496,772.52 19,671,829.78 25.76 74.24      



ห น� า  | 95   ส�วนท่ี  ๔ สรุปผล ข�อสังเกต และข�อเสนอแนะ  1.  ข�อเสนอแนะ/ป�ญหา ป�ญหา   1.  จํานวนงบประมาณไม�เพียงพอในการดําเนินงานด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต�องใช�งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ   2.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการดําเนินงานบางด�าน เช�น ด�านประปา ด�านคอมพิวเตอร. ด�านวิศวกรรมโยธาเป1นต�น   3.  ขาดความร�วมมือจากภาคประชาชนเท�าท่ีควร  เช�น  ประชาชนยังไม�เข�าใจถึงแนวทางการดําเนินงานขององค.การบริหารส�วนตําบลและไม�มีความรู�เก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีองค.การบริหารส�วนตําบลจะดําเนินการ   4.  ประชาชนและหน�วยงานในพ้ืนท่ียังไม�เข�าใจระบบข้ันตอนการทํางานขององค.กรทําให�การทํางานร�วมกันไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร   6.  ประชาชนและเจ�าหน�าท่ีไม�ให�ความสําคัญของแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ไม�นําโครงการท่ีมีในแผนมาดําเนินงาน   7.  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ีออกมาไม�สอดคล�องกับการปฏิบัติงานจริง ทําให�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีไม�สมบูรณ.  ข�อเสนอแนะ จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค.การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  มีข�อเสนอแนะต�อนายกองค.การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ดังนี้  ๑  ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ควรบรรจุโครงการท่ีสามารถดําเนินการจริงได� เนื่องจากงบประมาณท่ีผลักมาแต�ละป@ก็ไม�เยอะ  เพ่ือเป1นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา  ๒องค.การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ควรจะดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร.ให�บรรลุผลสําเร็จให�มากกว�านี้    ๓  หากไม�สามารถดําเนินการได� หรือไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให�ประชาชนเข�าใจ และต�องหาทางแก�ปDญหาให�กับประชาชนได�  เม่ือประชาชนได�เข�าใจและปDญหาได�ถูกแก�ไขแล�วก็จะทําให�ประชาชนมีความพึงพอใจใจต�อ อบต. ดีข้ึน    4  องค.การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  สามารถนําผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีได�แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข�างต�นแล�ว   5.  นําโครงการท่ีเกิดขีดความสามารถขององค.การบริหารส�วนตําบลไปประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต�อไป   6.  พัฒนาและส�งเสริมความรู�ให�กับบุคลากร เช�น ฝHกอบรมในหลักสูตรต�างๆ อันจะเป1นประโยชน.ในการปฏิบัติงานขององค.การบริหารส�วนตําบล 



ห น� า  | 96     7.  ประชาสัมพันธ.ข�อมูลข�าวสารขององค.การบริหารส�วนตําบลอย�างต�อเนื่อง   8.  จัดให�มีการประชุมชี้แจง  หรือทําการซักซ�อมทําความเข�าใจของกระบวนการทํางานร�วมกันระหว�างหน�วยงานและผู�นําชุมชน  



         ภาคผนวกภาคผนวก   



      ประกาศองค
การบริหารส�วนตาํบลทะเมนชัย เร่ือง  ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค
การบริหารส�วนตาํบลทะเมนชยั   แผนพฒันาท#องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    ประจาํป.งบประมาณ  ๒๕๖๒  +++++++++++++++++++++++++++++++++++    ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2561  ข�อ 29  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน   และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปAดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว  และต�องปAดประกาศไว�เปBนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปDละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปD” โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ได�มีมติท่ีประชุม เม่ือวันท่ี  29   พฤศจิกายน  2562   นั้น    เพ่ือให�รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล  ทะเมนชัย  เปBนไปด�วยความเรียบร�อย  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ของแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (2561 – 2565)   ประจําปDงบประมาณ 2562    จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน     ประกาศ  ณ  วันท่ี   18  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕62        (นายทองอยู�   อินทรกําแหง) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย   
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